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  چكيده

عنوان يك قاعده در تمامي عقود  قانون مدني و نظر مشهور در فقه شيعه، جريان فضولي به برابر      
در مطالعات پيرامون معامالت فضولي تمامي . يست نا مستثناز آنجاري است و عقد نكاح نيز 

كننده و عقد مورد اجازه شده  چگونگي اجازه، شرايط اجازهدن كر مشخص ها صرف كوشش
نگاهي گذرا . و يا موضعي منفعل و متأثر دارداست كه گويا اصيل در اين رهگذر نقشي نداشته 

رنگ و تا حدود زيادي   اصيل كمةدهد كه نقش اراد هاي فقهي و حقوقي نشان مي به نوشته
 با تكيه بر داليلي چون لزوم وفاي به عقد و كاشفيت اثر اجازه، اصيل را پنهان مانده و اصوالً

طرف مقابل پايبند به اين پيمان متزلزل و آثار منفي آن  از سويتا تعيين تكليف عقد فضولي 
 فقها و ياين پژوهش در پي آن است كه با واكاوي مواد قانون مدني و آرا. دانسته است

بايست پايبند به   اصيل مي،نظر مشهور برابرواقع  كه آيا بهد ده به اين پرسش پاسخ ،دانان حقوق
و يا اينكه با انعقاد عقد  زدسا يا قادر خواهد بود كه نكاح فضولي را منحل نكاح فضولي باشد

   ؟نكاحي ديگر موجبات انحالل قهري عقد فضولي سابق را فراهم آورد
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  مقدمه. 1
 ميان فقها اختالف نظر وجود ،در اينكه آيا قرارداد ممكن است به صورت فضولي واقع شود
عنوان يك   را بهآناند و  هفتپذيردارد كه مشهور فقها امكان وقوع عقد به صورت فضولي را 

عنوان قاعده   حتي كساني كه جريان فضولي در عقود را به.دانند  عقود جاري ميةقاعده در كلي
 راه به خود ترديد  به علت روايات مكرر در باب نكاح در پذيرفتن نكاح فضولي،دانند نمي
عنوان قاعده در عقود  ماميه فضولي را بهقانون مدني به تبعيت از نظر مشهور فقهاي ا. اند نداده

  .و در مبحث نكاح نيز مقررات خاصي در مورد نكاح فضولي وضع نموده استكرده معرفي 
 1سوم است كه بيشتر از اجازه و رد، عقد مورد اجازهرهاي فقهي و حقوقي م در نوشته

قش اصيل، التزامات و حقوق وي شود و در اين ميان نبحث ) مجيز( 2كننده و اجازه) مجاز(
 ، مانند ديگر معامالت فضوليدر مطالب مربوط به نكاح فضولي نيز. شود ناديده انگاشته مي

در دستان مجيز است كرده كند كه سرنوشت او و عقدي كه منعقد   مياصيل نقشي منفعل را ايفا
ولي به اين پيمان متزلزل پايبند بماند گيري در مورد سرنوشت عقد فض بايست تا تصميم و او مي

الضرر خود را از اين بند قاعدة تواند تحت شرايطي خاص با اثبات زيان و استناد به  و تنها مي
  .رها سازد

 به بررسي پيرامون التزام وي ،نقش اصيلكردن اين پژوهش در پي آن است كه با پررنگ 
كه خاستگاه بحث فضولي در (شده  مطرحي اقوال فقهي در نكاح فضولي بپردازد و با واكاو

 اصيل به نكاح فضولي را مشخص كند و آثار داشتن يا نداشتن مباني التزام ،)قانون مدني است
التزام خصوص نهايت موضع قانون مدني در يك از اين نظريات را معرفي و درمترتب بر هر

  .ا تبيين و تشريح نمايداصيل در نكاح فضولي ر
  

  صور نكاح فضولي. 2
 را به تبعيت از قانون مدني ذيل بحث وكالت در 3مرسوم است نويسندگان حقوقي نكاح فضولي

تر  با وسعتي فراخ اين نوع نكاح  اما در فقه اصوالً،)54، ص1، ج1387امامي،  صفائي؛( نمايندنكاح طرح 
   .)257، ص2خميني، بي تا، ج( دشو  ميسيبرر عقد يدر مبحث اوليا

 اما در باب ،اشاره نكردهصراحت  به به امكان انعقاد فضولي عقد نكاح گاه قانون مدني هيچ
. كه معنايي جز پذيرش عقد نكاح فضولي ندارداست بيني نموده  نكاح قواعد و احكامي را پيش

گر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا ا« قانون مدني 1073مادة مطابق 
اين . »خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود

                                                            
1. Consent 
2. Permissive 
3. Unauthorized Marriage 
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 اما از قواعد عمومي معامالت ، استچند در مقررات مربوط به نكاح مطرح شدهحكم هر
 ،باشد ز حدود وكالت تجاوز نمودهو بر اين اساس عقدي كه در آن وكيل اشود  ميشمرده 

 همين قانون نيز در 1074مادة . )665، ص1384كاتوزيان، ( فضولي و تابع احكام آن خواهد بود
فوق در موردي نيز جاري است مادة حكم  «:كند تكميل صور انعقاد فضولي عقد نكاح مقرر مي

  .1» را نكرده باشدكه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل
 موجب عدم نفوذ و انعقاد فضولي عمل حقوقي ،گمان تخلف وكيل از حدود وكالت بي

 اما آنچه در اين ميان بيش از همه مورد نزاع واقع شده، تخلف وكيل از ،انجام شده است
 شده در آنياد قانون مدني و عنوان فصل 1072مادة ظاهر .  مهر استدربارةشده  شروط تعيين

شده براي مهر به اصل نكاح  مؤيد آن است كه تجاوز وكيل از حدود تعيين) وكالت در نكاح(
جمله اينكه در اين  از؛وجود داردنظر اين داليل ديگري نيز در تقويت . كند نيز سرايت مي

ي چنانچه وكيل حالت مطلوب موكل در توكيل خويش به صورت واحد بوده و نه متعدد؛ يعن
عنوان يك   عقد نكاح از اساس به،مطلوب موكل را مبني بر انجام نكاح با مهر معين اجرا نكند

؛ كاشف 201، ص1387محقق داماد، ( قابل تجزيه، فضولي بوده و منوط به تنفيذ موكل استكل غير

 مهريه و  زيرا اصوالً،رسد بايد از ظاهر اين استدالل گذشت نظر مي به. )29، ص5، ج1432الغطاء، 
 ،گيرند و از همين رو در كنار ديگر حاالت ممكن همراه هم شكل مي نكاح در يك تراضي به

 ة شائب ودهش در فصل پنجم از مقررات نكاح در قانون مدني ذكر  توكيل در عقد نكاحيتقابل
 مهر هرچند از دربارةاز طرف ديگر تراضي . فضولي شدن كل عقد نكاح را ايجاد كرده است

 ؛)466، 2، ج1430جبعي عاملي، (است اما به واقع مستقل از آن بوده، نظر مادي همراه اصل عقد 
 و )183، ص1410 قانون مدني؛ عاملي، 1087مادة ( بنابراين عقد نكاح دائم بدون ذكر مهر صحيح است

به نكاح دائم  ، مانند عدم ماليت باطل باشد مهر بنا به هر دليليدر خصوصچنانچه توافق 
 مهر دربارةلذا اگر وكيل از حدود اختيارات خود ).  قانون مدني1100 ةماد( كند وارد نميخللي 

شود، شده رد   تنها قرارداد مهر فضولي است و نه عقد نكاح و چنانچه صداق تعيين،تجاوز كند
 قانون مدني 1087مادة برابر  بايدو است در نكاح مهر معين نشده  مانند آن است كه اساساً

  .)116، ص1376جعفري لنگرودي، ( عمل شود
؛ امامي، 91، ص1385شريعت، ( مانند ديگر عقود جريان داردجريان فضولي در عقد نكاح نيز 

ين هر آنچه مطابق قواعد عمومي معامالت  بنابرا؛)262، ص2، ج1410؛ موسوي خويي، 357، ص4، ج1364

                                                            
 من حيث الـشخص و المهـر و سـائر الخـصوصيات و إال كـان                 لتزويج أن ال يتعدى عما عينه الموكل      يجب على الوكيل في ا    . 1

مـع التعـدي يـصير     فضوليا  موقوفا على اإلجازة و مع اإلطالق و عدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل من سـائر الجهـات و          
  .)870، ص2، ج1409طباطبايي يزدي، ( فضوليا
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 اما در عقد نكاح با توجه ، در نكاح فضولي نيز صادق است،شود عقد ميشدن سبب فضولي 
بيشتر گاه تشكيل عقد فضولي گاهي متفاوت و براي هاي خاص آن، صور ممكنه  به ويژگي
  .خواهد بود

و  1مجاز صادر شده باشد از جانب شخص غيردانند كه  عقدي را فضولي ميفقها اصوالً
 موارد فضولي در نكاح ، نياز استآنجا كه در نكاح در برخي مواقع رضايت بيش از يك نفراز

بر نظر مشهور فقها، نكاح بنا. )194، ص6، ج1420صدر، ( نسبت به عقود ديگر كثرت بيشتري دارد
محمدي خراساني، ( 2پدر استاجازة موقوف به  ولي صحيح نيست و دختر باكره رشيده بدون اذن

 به نكاح مردي بدون اذن پدرخود را رشيده و  باكره ي پس چنانچه دختر.)172، ص2بي تا، ج
 بنابراين ؛)194، ص6، ج1420صدر، ( درآورد، عقد به شكل فضولي واقع شده و نيازمند اذن پدر است

 .)31، ص1422كاشف الغطاء، (  زوجه باشد وليدر عقد فضولي گاهي ممكن است مجيز
زاده و  نكاح با برادر، شودشناساييعنوان نكاح فضولي  تواند به جمله مواردي كه مياز
تواند دختر برادر زن يا دختر  كس نمي هيچ« قانون مدني 1049 ةبرابر ماد.  زن استةزادخواهر

 نفوذ نكاح منوط به تنفيذ ،در اين حالت. »زن خوداجازة خواهر زن خود را بگيرد، مگر با 
 ضمانت اجراي ، به نظر برخيهمچنين. )195، ص6، ج1420؛ صدر، 87، ص1389كاتوزيان، ( زوجه است

 مخصوص از ة خارجه را موكول به اجازة قانون مدني كه ازدواج زن ايراني با تبع1060مادة 
حساب  عدم نفوذ عقد نكاح است كه به نوعي از اقسام نكاح فضولي بهداند،  طرف دولت مي

  .)106، ص1389كاتوزيان، ( آيد مي
  

  بررسي التزام اصيل به نكاح فضولي. 3
قرارداد فضولي قبل از تنفيذ يا رد مالك غير نافذ است و مالك يا صاحب اجازه تا پيش از تنفيذ 

 اما وضعيت اصيل در اين ميان چندان مشخص ،ي نداردگونه التزامي نسبت به پيمان فضول هيچ
در . نيستناگزير به تن دادن به قرارداد فضولي نيست كه آيا بايد به چنين عقدي پايبند باشد يا 

 دهش نويسندگان حقوقي و فقها طرح ةاين خصوص اقوال مختلفي با مباني متفاوت از ناحي
 ،اي است كه در معامالت فضولي وجود دارد گانه حالت دواين اختالف نظرها ناشي از . است

 فاقد اثر حقوقي و عاري از زيرا از سويي قرارداد فضولي پيش از اجازه نافذ نيست و قاعدتاً
 تعهدي كامل ،معامله شده تام داخل ةگونه التزام است و از سوي ديگر اصيل با يك ارادهر

خصوص  متفاوت در يدر اين گفتار آرا. ن پايبند باقي بمانده آ و بايستي بكرده استايجاد 
  .دشو ميواكاوي اصيل به نكاح فضولي داشتن يا نداشتنالتزام 

                                                            
  .ي، هو العقد الصادر من شخص بدون إجازة من له حق اإلجازةد الفضولالعق .1
  .ال نكاح اال بولي .2



  
 157        التزام اصيل به نكاح فضولي درفقه اماميه و قانون مدني                                                  

  التزام اصيل نظرية . 1 . 3
ه عقدي از جانب يك دانان آن است كه مطابق  قاعده، هنگامي ك نظر مشهور ميان فقها و حقوق

شود و آثار   تنها از طرف اصيل، قرارداد الزم فرض مي،طرف به صورت فضولي تشكيل شود
 يعني ، بدون اينكه طرف ديگر؛گردد ت گرفته از عقد صحيح است بر او بار ميئخاصي كه نش
، 1421راني، لنك(  در برابر اصيل داشته باشدترين پايبندي به عقد يا تعهد  كوچك،صاحب اجازه

  .)124ص
 

   التزام اصيلة مباني نظري.1. 1. 3
 تا پيش از تنفيذ عقد ،)كنندهتنفيذ(باشد  گمان شخصي كه در تشكيل قرارداد نقشي نداشته بي
 اما در مورد اصيل كه خود اقدام به يست،شده ملتزم ن وجه نسبت به عقد فضولي انجام هيچ به

  .له متفاوت است و بايد مبناي التزام اصيل را جستئ مس،كردهداد انعقاد قرار
اصيل، مقتضي عموم وجوب از سوي برخي معتقدند علت لزوم عقد و حرمت نقض آن 

، 1424انصاري، ( كردجستجو » اوفوا بالعقود «ة شريفة آن را در آيةوفا به عقد است كه بايد ريش

كلمة  در ،باشد ترين دليل بر جواز عقد فضولي نيز مي كه عمدهيادشده  ةدر آي. )434، ص2ج
افادة از حروف جنس است و جمع معرف به الف و الم جنس نيز » الف و الم«حروف » العقود«

 عقد به ايجاب ،از طرفي. )268، ص2، ج1413قمي، ( بنابراين اصل بر لزوم عقود است. كند عموم مي
همراه  شود؛ فارغ از اينكه آيا چنين عقدي عنوان صحت را به  دو طرف اطالق مييانول مو قب

به همين دليل قرارداد . كند  حقوقي براي ايجاد عقد كفايت مية رابطيدارد يا خير و صرف انشا
از . )4532، ص13،ج1419شبيري زنجاني، ( ميان دو غاصب با علم به غصب نيز متضمن نام عقد است

البته وفايي كه در اين . شود آشكار مي» اوفوا بالعقود «ة منطقي وجه تمسك به آيةاين دو مقدم
 بلكه فقط وفا به ،باشد  كامل پس از تنفيذ عقد ميينيز منصرف از ايفااست آيه به آن امر شده 

اجازة   به اين صورت كه اصيل به تمامي آثار عقد پس از؛ي ايجاب انجام شده استامقتض
  .)457، ص1، ج1427قمي، ( كننده ملتزم خواهد بودتنفيذ

زمان امكان تفصيل   اما هم،مرحوم نائيني اعتقاد دارد با اينكه عقد يك كل يكپارچه است
 ،دهداين اتفاق در معامالت فضولي رخ اگر كه   چنان ؛ميان التزام متعاقدين قرارداد وجود دارد

 شكي نيست كه اصيل عملي تام را براي تحقق .بايد در فعل متعاقدين جستعلت آن را 
به عبارت ديگر .  اما براي متعامل ديگر با نقصان همراه است،كند  ميتمامي اركان عقد انشا

كند كه در اين صورت تسلط و چيرگي او   مييكي از طرفين التزام خود را به ديگري اعطا
 ملتزم به قرارداد در بيع فضولياصيل  مانند اينكه ؛شود نقطع مينسبت به موضوع قرارداد م

معامله نمايد كه موضوع است و ديگر قادر نيست با توسل به اصل تسليط تصرفي در عين 
د؛ شبيه شو مالك و مال قطع نميرابطة  ،اما در عين حال. منافات با موضوع عقد داشته باشد
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 فضولي مقتضي ة با اين تفاوت كه در معامل؛دهد ايجاب به بيع را انجام ميحالتي كه مالك 
 و مراعي به قبول استنشده  اما در ايجاب هنوز مقتضي تام ، قابليت فعليت را داردشده فراهم

  .)247، ص1، ج1373نائيني، (
 فضولي را از آثار ة اصيل به معاملنداشتن يا نداشتشيخ انصاري در كتاب مكاسب التزام 

 كه به تبع وي )433، ص2، ج1424انصاري، ( داند  كشف يا نقل در عقد فضولي ميةپذيرش نظري
؛ خراساني، 153، ص 1، ج1421طباطبايي يزدي، ( اند شارحان كتاب مكاسب پيرامون آن سخن فراوان گفته

شده   منضمة نقل در قرارداد فضولي، اجازةق نظريوان گفت مطابتطور اجمال مي به. )63، ص1406
 اجازه موجب انتقال مال ، براي مثال در عقد بيع.استاثر منشأ به معامله از زمان الحاق به عقد 

آيد و نسبت به  ميشود و عين و منافع آن از تاريخ اجازه به تملك مشتري در به مشتري مي
كشف حقيقي . شود  كشف به دو نوع حقيقي و حكمي تقسيم ميةلي نظري و،گذشته اثر ندارد

عنوان شرط   به است كه اجازه از انتقال عين و منافع از تاريخ انعقاد عقد حكايت دارد وآن
 شرط ةمنزل  اما در كشف حكمي اجازه به،گذارد قبل خود اثر ميخري است كه در ماأمت

 ولي منافع به ،گذشته سرايت كند و تنها موجب نقل عين از تاريخ وقوع آن استبه  تواند نمي
  .)181، ص1385صفايي، ( گيرد حكم شارع از زمان انعقاد قرارداد فضولي به طرف مقابل تعلق مي

 عقد صورت تام پيدا ،آنجا كه با ايجاب و قبول اصيل و فضول كشف حقيقي، ازةبر نظريبنا
 و با ،كند و فقط نفوذ آن منوط به اجازه است كه اثر اين اجازه نيز به گذشته سرايت ميكند  مي

بايد ، پذيرد هم زدن قرارداد را تنها در صورت وجود خيار يا اقاله ميتوجه به اصل لزوم كه بر
 حق بودن اصيل بر انحالل عقد بايست پايبند به قرارداد باشد و دليلي بر ذي گفت اصيل مي

ثير است و بر ايجاب و قبولي أت نقل، اجازه نسبت به سابق بينظرية مطابق . فضولي وجود ندارد
 وضعيت ،بنابراين. شود تا زمان اجازه اثري بار نمياست  شده اصيل و فضول انشااز سوي كه 

از د قبل توان اصيل در اين حالت مشابه وضعيت موجب پيش از قبول طرف مقابل است كه مي
 ها قبض  آن اقدام كند و يا حالت عقودي را دارد كه در آنيپذيرفتن ايجاب، نسبت به الغا

؛ مروج 198، ص 7حسيني شيرازي، بي تا، ج(  پيش از آنكه عمل قبض صورت گيرد؛شرط صحت است

  .)100، ص5، ج1416جزائري، 
 ةفضولي و تراضي دربارمعاملة ل چند ايجاب و قبواستاد كاتوزيان بر اين باور است كه هر

 اما جاي شگفتي نيست كه اين تراضي كه اثر آن ،دهند اصيل و فضول انجام ميرا مفاد آن 
وضع اصيل در زمان . كندايجاد التزام  پيش از اجازه براي اصيل ،منوط به تنفيذ ديگري است

. )141، ص 2، ج1379كاتوزيان، ( ايجاب پيش از قبول قياس كرددة گوينقبل از تنفيذ را نبايد با وضع 
هاي مقدماتي نيز يكي از دو طرف پايبند به عهد  گاه پيش از انعقاد قرارداد و در جريان گفتگو

يقين اثر معهود قرارداد پيش از  به. داردتفاوت اين التزام با تعهد ناشي از عقد . شود خويش مي
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ويژة  آثار ،شود گذاري پيمان نهايي بسته مي  اما عهدي كه براي پايه،آيد وجود نمي  آن بهتنفيذ
بنابراين نيازي نيست . ها خالصه كرد توان آن را در التزام به نگهداري وعده خود را دارد كه مي

در معامالت فضولي آثار كشف و نقل اجازه پيچيدة هاي  كه التزام طرف قرارداد با دشواري
تواند در تقويت موضع  عنوان اثر اجازه مي چند كه عقيده به كشف حقيقي به هر؛مخلوط شود

  . )543و  542ص، 1، ج1385كاتوزيان، ( گر باشدياري
  

   التزام اصيلةآثار نظري. 2. 1. 3
اند،   براي اين التزام اتخاذ كرده التزام اصيل در نكاح فضولي جداي از مبنايي كهةپيروان نظري

 اگر نكاح به صورت  است،بنابراين گفته شده. دانند شده مي اصيل را پايبند به نكاح انجام
در حكم ،  چنانچه مرد مباشر در عقد باشد يا به عبارت ديگر اصيل باشد،فضولي واقع شود

 به .كند با مادر آن زن ازدواج متزوج به عقد الزم از جانب طرفين است و بر او حرام است كه
 هرچند كه غير مدخوله باشد و همچنين حرام است كه با دختر ،زنعلت حرمت نكاح با مادر

تواند به عقد خود در  نيز نميكه نكاح از طرف او فضولي بوده را خواهر زني . او ازدواج كند
طرفي اگر نكاح فضولي صورت وجود دارد و از » الجمع بين االختين« زيرا حرمت ،آورد

 بيش از چهار زمان همتواند   چهارمين نكاح دائمي مرد باشد به جهت اينكه مرد نمي،گرفت
. در اين حالت بر مرد حرام است كه با ديگري ازدواج نمايدو همسر دائمي داشته باشد 

 مشخص است ،باشدكرده  زن به عنوان اصيل شركت ،گرفته چنانچه در نكاح فضولي صورت
قمي، ( شود ميروبرو وضعيت عقد فضولي با مانع شدن كه هرگونه ازدواج تا پيش از معلوم 

؛ عميدي، 29، ص3، ج1387؛ حلي، 159، 12، ج1414؛ عاملي كركي، 107، ص7، ج1416؛ اصفهاني، 598، ص4، ج1413
  .)324، ص2، ج1416

 چنين استنباط ، التزام اصيل به نكاح فضولي هستندةنظرياز كالم برخي فقها كه قائل به 
 حرمت أ يعني منش؛شود كه تا هر هنگام كه عقد فضولي پا برجاست اين حرمت وجود دارد مي

 ندارد كه اصيل به وجود عقد فضولي و ترتب برخي آثار آن بر اصيل است و مانعييادشده، 
هم زدن نكاح فضولي تر اقدام به بر كاح و يا به عبارت صحيحجانبه اقدام به فسخ ن صورت يك

بايست ميان حكم تكليفي   پذيرش اين نظر به اين معناست كه مي.)160، صعاملي كركي، همان(كند 
جمله مواردي كه از .)516، ص14، ج1416حكيم، ( و حكم وضعي در اين مسئله تفاوت قائل شد

 فضولي اختالف ة التزام اصيل به معاملةداران نظري ي بوده و ميان طرفمرتبط با آثار نكاح فضول
الزوجه  حرمت ابدي امدربارة  فرعي است كه عالمه حلي در كتاب قواعد خود ،وجود دارد

 ،عنوان اصيل شركت كند به اين بيان كه گفته شد در نكاح فضولي اگر مرد به. ده استكرمطرح 
تواند با مادر، دختر يا خواهر آن زن   مرد نمي، به شكل فضولي پا برجاستعقدن ايتا زماني كه 
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 حرمت ازدواج با دختر يا ، از هم گسيختعقداين به هر دليلي  اما چنانچه بنا،ازدواج نمايد
، 1413حلي، ( زن ترديد وجود داردبين رفتن حرمت ازدواج با مادر ولي در از،رود بين ميخواهر از

 اگر كسي ،نساءمباركة سورة  22شريفة آية برابر اين ترديد از آنجا ناشي شده كه . )16، ص3ج
تواند با   ديگر نمي،چند قبل از دخول باشد هر،دختري را عقد كند و سپس او را طالق دهد

 و )367، ص1427مكارم شيرازي، ( شود اصل ميها ح مادر آن دختر ازدواج كند و حرمت ابدي ميان آن
هم خوردن  كه فرض شده نكاح فضولي به هر ترتيب وجود خارجي دارد و تا پيش از برآنجااز

كند و   همين اندازه براي صرف وجود عقد با دختر كفايت ميپساست، آن داراي ثمراتي 
  .دشو  يحرمت ابدي با مادر آن دختر ايجاد م

 زيرا قرارداد فضولي تا پيش از ،شود رسد در اين مسئله حرمت ابدي حاصل نمي نظر مي به
هم خوردن نيز فرض  و در صورت بريست اثري بر آن مترتب ن، غير نافذ بوده،اجازه يا رد

 حكمي بار وجود نيامده و كالعدم است و بر عدم نيز و اساس چيزي بهآغاز شود كه از  مي
» امهات نسائكم«واژة  ،هم خوردن نكاح فضوليدر صورت بر. )29، ص3، ج1387حلي، ( شود نمي

از انحالل پيش  نيز مصداق نخواهد يافت و حتي برخي تحريم  استدهآميادشده آية كه در 
  .)242حكيم، بي تا، ص( دانند عقد فضولي را از باب احتياط مي

  
  ضمانت اجراي عقد معارض . 3. 1. 3

چه اينكه پيش از عقد به فضولي ( پس از انجام عقد فضولي) زوجه( گاهي ممكن است اصيل
اين پرسش حال . اقدام به ازدواج با شخص ديگري كند) بودن آن آگاهي داشته باشد يا خير

صحت و نظر ت عقد نكاح جديد از شود كه با وجود پيمان فضولي سابق وضعي مطرح مي
  ؟بطالن چگونه است

را متذكر پرسشي چنين دهد كه ايشان   حقوق نشان ميي علماينگاهي اجمالي در آرا
شود كه آنان پاسخ اين پرسش را در  ات پراكنده فقها مشخص ميي اما با بررسي نظر،اند نشده

 چنانچه اثر اجازه به گذشته سرايت ،به عبارت ديگر. دانند اثر اجازه نسبت به نكاح فضولي مي
ست كه عقد دوم در حالي ا اين به آن معن،بخشدو به عقد از ابتدا جان ) نظريه كشف( كند

 اما چنانچه اثر ، لذا عقد دوم باطل خواهد بود است،منعقد شده كه عقد اول صحت كامل داشته
توان گفت در زمان تشكيل عقد دوم   مي،قبل ندانيمماتنفيذ در نكاح فضولي را معطوف به 

توان اظهار داشت  مانعي كه به صحت آن خلل ايجاد كند وجود نداشته و با اعتقاد به اين امر مي
بين رفته  طور قهري از كه عقد دوم صحيح و نكاحي كه ابتدا به صورت فضولي شكل گرفته به

  .)295، ص24، ج1413سبزواري، ( است
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 كشف خود بر چند قسم است؛ حتي در ةاينكه نظري. ستروبرو نظر با چند مشكل اين
كشف حقيقي نظرية  تنها با استداللاين بايد دانست كه گفته  پيشصورت پذيرش استدالل 

 نقل حقيقي ةواقع همان نظريسازگار است و حاالت ديگر كشف مانند كشف حكمي نيز در
و علت قبول آن نيز نصوص وارده در ) 4542، ص13، ج1419شبيري زنجاني، ( فاوتي اندكاست با ت

. )37، ص8، ج1386فاضل هرندي، (  وگرنه با قواعد عقود چندان همخواني ندارد،روايات است
همچنين در حالتي كه عقد دوم در تعارض و تنافي با نكاح فضولي است بايد توجه داشت كه 

نكاح فضولي قابليت اجازة تواند نكاح را نافذ نمايد كه در زمان لحوق  اجازه در صورتي مي
صحت را داشته باشد و با توجه به اينكه عقد دوم قبل از الحاق اجازه به نكاح فضولي منعقد 

خميني، ( ، ديگر موضوعي براي اجازه وجود ندارد كه قابليت صحت را داشته باشد استشده

در صورتي   كهگونه معتقد بود  اينالتزام اصيلنظرية خالف توان بر راين ميبناب. )258، ص2، ج1409
 عقد ،كه اصيل بعد از نكاح فضولي و قبل از آمدن اجازه اقدام به نكاح جديد با ديگري نمايد

  .دكن اثر است و خللي به آن وارد نمي  الحق بية اجاز،جديد صحيح بوده
  

  اصيل به نكاح فضولينداشتن التزام . 2. 3
برخي فقها و شارحان قانون مدني بر اين باورند كه نكاح فضولي هيچ التزامي را بر اصيل بار 

زند و اعمالي انجام دهد كه در تنافي هم رجانبه عقد فضولي را ب تواند يك كند و اصيل مي نمي
  .با نكاح فضولي است

  
  مباني عدم التزام اصيل. 1. 2. 3

 در دفاع از موضع خود به عدم التزام اصيل در عقد فضولي باور دارند اصوالًبه نويسندگاني كه 
اين عمل . داران التزام اصيل هستند  طرفة در پي پاسخ به ادل،استدالهاي سلبي روي آورده

 دليل است و اصل بر عدم تعهد،  اثبات وجود التزام نيازمندكه اوالً چرا،قابل دفاع خواهد بود
 حقوق در اين موضع اجماع دارند كه عقد يتمامي علمادوم اينكه . پايبندي و التزام است

اينك به داليل . شود بار نميبر عدم نفوذ  ياثر  قاعدتاً،فضولي پيش از تنفيذ، غير نافذ بوده
  .شود پرداخته ميداران عدم التزام اصيل در معامله فضولي  طرف

بر فرض كه ؛ دانند مي» اوفوا بالعقود«آية برخي علت التزام اصيل را مفاد كه شد گفته 
فضولي نيز معاملة عقد بر واژة كند و حمل  عموم ميافادة  الف و الم در العقود ،پذيرفته شود
آنجا كه مفاد اين آيه نه حكم  از.به همراه دارد تالي فاسد ، اما تمسك به اين آيه،صحيح است

 زوجيت محقق شده و ي لذا با توجه به اينكه انشا،كند ظاهري بلكه حكم واقعي را اثبات مي
نتيجه آن خواهد شد كه ، كه ناظر به حكم واقعي است بر آن صحه گذاشته» اوفوا«شارع نيز با 
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تزم به مفاد عقد نكاح باشد و اگر اصيل مرد است اصيل در نكاح فضولي پيش از تنفيذ بايد مل
 ديگر ، است ازدواج نمايد و عالوه بر اين چون حكم واقعي اثبات شدهتواند با مادر زوجه نمي

 ؛الزوجه را دارد جواز نظر به ام) مرد( شود و اصيل احكام و آثار زوجيت واقعي نيز بار مي
 و قبل از تحقق اجازه، قطع )4534، ص13، ج1419يري زنجاني، شب( واقع اين چنين نيست حالي كه بهدر

تنها واقعي بلكه به صورت ظاهري نيز  و ازدواج نهاست وجود دارد كه زوجيت محقق نشده 
 ستمعنا  پيش از تنفيذ نكاح فضولي بيهوجود ندارد و احكامي مانند نظر كردن به مادر زوج

  .)172، ص 4، ج1405خوانساري، (
الوثقي در پاسخ به اين مسئله كه آيا در نكاح فضولي قبل از اجازه يا ةعرودي در سيد يز

تواند با   براي مثال آيا زوج اصيل مي؛ اصيل الزم است كه احكام زوجيت را رعايت كند بر،رد
تر   قول قوي:دارد كه دو قول وجود دارد  بيان مي، ازدواج نمايدمادر زوجه قبل از تنفيذ نكاح

 مگر در فرضي كه اصيل علم داشته باشد ؛آن است كه احكام زوجيت بر اصيل مترتب نيست
 به . مشروط بر اينكه اثر اجازه را به گذشته سرايت دهيم،كه نكاح فضولي تنفيذ خواهد شد

جازه با مادر يا پيش از ا) اصيل(  چنانچه مرد،قائل به نظر كشف حقيقي باشيماگر عبارت ديگر 
برابر  ،دختر طرف مقابل كه نكاح از جانب وي فضولي بوده ازدواج نمايد و سپس اجازه بيايد

 زيرا عقد دوم در حالي منعقد شده كه با  است، كشف حقيقي نكاح ثانويه باطلةمفاد نظري
  .)145، ص1376؛ 874، ص2 ج،1409طباطبايي يزدي، ( توجه به مفاد عقد اول قابليت صحت نداشته است

دهد  پاسخ مي» اوفوا بالعقود «ةمرحوم خويي در استدالل به التزام اصيل با استناد به مفاد آي
عملي كه از يك .  دو التزام مرتبط و متقابل در برابر يكديگر استهآياين منظور از عقد در 
دنبال   عنوان عقد نيز بهطبيعتاً ،ارد چون التزامي نيز از آن طرف در پي ند،طرف فضولي باشد

و ) 280، ص33، ج1418موسوي خويي، ( درست باشد» اوفوا بالعقود «ةنخواهد داشت تا استناد به آي
يك  بر هيچ بنا،دارد ثير آن بر التزام اصيل اظهار ميأ كشف و نقل و تةهمچنين در خصوص نظري

توان اصيل را پايبند به نكاح  نمي) قيقي و حكمياعم از كشف ح( از مباني نقل و كشف
و يا اينكه عملي انجام كند گرفته را فسخ  چنانچه اصيل نكاح فضولي صورت. فضولي دانست

 پيش از مانند اينكه در نكاح فضولي مرد اصيل باشد و متعاقباً( دهد كه منافي با عقد اول باشد
 عقد ابتدايي منفسخ خواهد شد و در صورت لحوق ،)داجازه با خواهر همان زن ازدواج نماي

علت آن در اين امر .  كشف حكمي باشيمةچند كه قائل به نظري هر؛شود  تنفيذ نمياجازه به آن
 اما در ،نهفته است كه اجازه در صورتي كاشف از صحت عقد است كه داراي موضوع باشد

منحل شده ) بين رفتهجايي كه موضوع عقد ازدر(  يا انفساخ1جايي كه عقد اول به علت فسخ

                                                            
فسخ عمل حقوقي است كـه بايـد   .  چندان صحيح نيست و با كمي مسامحه همراه است   فسخ در عقد فضولي    ةاستفاده از واژ   .1

حـالي كـه عقـد فـضولي پـيش از تنفيـذ             در. بارش تـام باشـد     اعت ،مسبوق به وجود قراردادي باشد كه از نظر قانوني معتبر بوده          
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موسوي خويي، ( و آثار آن هويدا شودگيرد ماند تا اجازه به آن تعلق   ديگر عقدي باقي نمي،باشد

  .)283، ص33، ج1318
  

   عدم التزام اصيل به نكاح فضوليةآثار نظري. 2. 2. 3
آنجايي كه اصيل را پايبند به نكاح  از، سابقةاحبان نظريخالف ص عدم التزام برةداران نظري طرف

جانبه  طور يك دهند كه به  تا پيش از اجازه يا رد عقد فضولي به اصيل حق مي،دانند فضولي نمي
 اول اينكه اصيل ؛تواند به دو شكل واقع شود عدم التزام به نكاح فضولي مي. عقد را منحل كند

 يعني با انجام يك عمل حقوقي مانند فسخ قرارداد، عمل ،هم زندبرتواند عقد فضولي را  مي
حقوقي سابق يعني نكاح فضولي را منحل كند و يا اينكه افعالي را مرتكب شود كه در تعارض 
با مفاد و تعهدات مندرج در عقد فضولي بوده و به اين ترتيب با دست بردن در موضوع عقد 

 چنانچه در نكاح فضولي ،ن با توجه به مباني اين نظريهبنابراي. 1سبب انحالل قهري آن شود
زني كه نكاح از   حرمتي براي نكاح با دختر، خواهر و مادر،مرد به عنوان اصيل شركت كند

تواند در زمان پيش از اجازه يا رد تا  آيد و همچنين مرد مي وجود نمي جانب او فضولي بوده به
عنوان اصيل در عقد فضولي   مقابل چنانچه زن بهةر نقطچهار ازدواج دائم را انجام دهد و د

جانبه عقد را منحل كند و يا اينكه با ازدواج با مردي   قادر است به شكل يك،وارد شده باشد
  . ديگر اسباب انحالل قهري نكاح فضولي را فراهم آورد

  
  تفكيك ميان زوج و زوجه. 3. 3

و در نكاح فضولي التزام اصيل را شود  ميرا يادآور  ي خاصقوله الوسيل امام خميني در تحرير
داند كه اصيل زوجه باشد و چنانچه نكاح فضولي به نحوي منعقد شود كه  وابسته با آن مي

اين ؛ )259، ص2خميني، بي تا، ج( نخواهد بوديادشده  ديگر ملتزم به عقد ،زوج اصيل واقع گردد
قابل تفكيك است و هيچ دليلي نيست كه به استناد واقع عقد يك واحد غيرست كه درحالي ادر

در ميان زوجين نيز خصوصيتي وجود ندارد كه . آن بتوانيم ميان طرفين عقد تبعيض قائل شويم
 ،كه در ميان فقهاست و دليل وجود چنين تبعيضي را تبيين نمايد و از همين رومنشأ بتواند 

 در عبارت تحريرالوسيله يك ياحتمال  برخي بر اين باورند كه به.ندارد ي نظرچنينديگري 

                                                                                                                                            
هم توان گفت كه اين صحت تأهلي عقد فضولي است كه بـر     مي). 200، ص 4، ج 1386جعفري لنگرودي،   ( وجودي ناقص دارد  

 از 252مـادة  و شايد از اين رو بوده كه نويسندگان قانون مدني با دقتي كامل در     ) 89، ص 2، ج 1424مكارم شيرازي،   ( خورد مي
  .اند  معامله سخن گفتهنهم زد و از برخودداري كردهفسخ واژة كاربرد 

  . فسخ فعلي رخ داده است،توان گفت از باب مسامحه مي. 1
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، 1424مكارم شيرازي، ( استشده را موجب برداشت چنين مضموني كلمه به اشتباه نگارش يافته و 

  .)90، ص2ج
  

  نظر برگزيده. 4. 3
خواني دارد و با ه بيش از همه با قواعد عقود همچرسد آن نظر مي هشده ب از ميان عقايد مطرح

 ، عدم التزام اصيل به نكاح فضولي استة نظري،مقررات و اصول حاكم بر نكاح سازگار است
، 2، ج1379كاتوزيان، (  التزام اصيل به عقد فضولي مخالف اصل حاكميت اراده است اوالًزيرا

 بايد گفت تجزيه در آثار ،چنانچه ادعا شود كه عقد از جانب اصيل كامل است ، دوم.)114ص
حالي كه  در؛بنابراين بايد ديگر آثار مانند نفقه و تمتع جنسي نيز ايجاد گردد. عقد جايز نيست

ملتزم به آثار منفي و در تنافي با عقد نكاح فقط كسي قائل به اين نظر نيست و اصيل را 
خودي خود مستحب   ازدواج به،قواعد حاكم بر نكاحبرابر سوم، . )89، ص2، ج1424كارم،م( دانند مي

 ؛)364، ص1، ج1426جمعي از پژوهشگران، ( دشو  واجب مي، اما در صورت خوف وقوع در گناه،است
 شود كه چند ممكن است گفتههر. بنابراين التزام اصيل با اين واجب شرعي نيز در تضاد است

 اما اثبات ضرر ،هم زند الضرر نكاح فضولي را برةتواند به استناد قاعد اصيل در اين حالت مي
اصل بر چهارم، . سازد ميروبرو هاي اعالم آن از طريق محكمه اين نظر را با دشواري  و سختي

  .عدم ايجاد تكليف و التزام بر اشخاص است
  

  نحقوق موضوعه ايرا. 4
چند نظر هر. در ميان فقها نسبت به اصل امكان وقوع معامله به صورت فضولي اختالف است

 اما در فقه اماميه برخي فقها ،كند مشهور فقها معامله به شكل فضولي را درست قلمداد مي
توان به  دانند و از اين ميان مي  فضولي را محكوم به بطالن ميةخصوص فقهاي متقدم معامل به
؛ محقق داماد و جمعي ديگر، 33، ص1390زاده،  صادقي مقدم؛ شكوهي( رگاني همچون شيخ طوسي اشاره كردبز

 فضولي را ة قانون مدني معامل،به هر ترتيب. )178، ص21، ج1412؛ حسيني روحاني، 323، ص2، ج1389
فصلي از نيز  و ،)1 قانون مدني247مادة (نافذ معتبر دانسته  و حكم آن را به صورت غيرفتهپذير

 است كه فضولي بودن را از قواعد عمومي يافتهقواعد عمومي عقود نيز به آن اختصاص 
  .)768، ص1، ج1381جعفري لنگرودي، ( حساب آورده است قراردادها و بلكه ايقاعات به

                                                            
 راضي باشد ولي اگر ال باطناًعنوان واليت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب م معامله به مال غير جز به«. 1

  .»شود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود
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هور فقها، نكاح فضولي را نظر مشپيروي از قانون مدني در بخش مقررات خانواده، به 
بنابراين كسي كه . فضولي قرار داده استمعاملة ظاهر آن را تابع قواعد در صحيح شمرده و 

  .)62، ص1389كاتوزيان، (كند  حق دارد آن را بپذيرد و يا اينكه رد ،فضول براي او نكاح كرده است
 قانون مدني در بحث معامالت فضولي 252مادة نويسندگان حقوقي معتقدند كه بيشتر 

كه كرد توان چنين برداشت   فضولي دارد و از ظاهر اين ماده ميةداللت بر التزام اصيل به معامل
بايست پايبند به  پيش از تنفيذ يا رد صاحب اجازه، اصيل ميو پس از تشكيل قرارداد فضولي 

 موجب تضرر خيرأالزم نيست اجازه يا رد فوري باشد و اگر ت«ماده اين مطابق . قرارداد باشد
خير موجب أاگر ت«  قيد،در اين ماده. »هم بزند تواند معامله را به طرف اصيل باشد، مشاراليه مي

 فضولي ةهم زدن معامل نشانگر آن است كه اصيل قبل از اجازه يا رد در بر،»تضرر اصيل باشد
آنجايي  بود و از ثمر مي بي يقيدچنين  وگرنه آوردن ؛يد ملتزم به آن باشدو بااست آزاد نبوده 

عنوان يكي از عقود داخل در   بر بحث نكاح به،ستكه اين ماده جزء قواعد عمومي قراردادها
   .)63، ص1389كاتوزيان، ( كند قانون مدني حكومت مي

و با برداشتي گفته  پيشخالف نظر ري ببرخي از شارحان قانون مدني در باب نكاح فضول
صورتي كه شخصي به فضولي از طرف  در:اند هداشتگونه اظهار  اين، 252 ة متفاوت از ماد

تواند نكاح  زن ميباشد، آورد، مادام كه مرد نكاح را اجازه نداده مردي، زني را به ازدواج او در
تنهايي   زن بهةطرف است و تعهد يكنشده  و تعهدي ايجاد  زيرا هنوز عقدي منعقد،هم زندرا بر

، 1364امامي، (كند  مي تأييدرا اين گفته   قانون مدني نيز252 ةماد. يستبراي ايجاد رابطه كافي ن

  .)101، ص1385؛ شريعت، 357، ص4ج
 قانون مدني برداشتي اشتباه صورت گرفته و 252مادة رسد در ديدگاه اخير از  نظر مي به

جواز انحالل ماده اين  زيرا ،كند را افاده مييادشده  معنايي عكس ديدگاه اتفاقا اين ماده دقيقاً
خير طرف مقابل در اجازه يا رد و تضرر اصيل أ تنها در صورت ت، اصيلةاز ناحيرا عقد فضولي 

 ،او فضولي بودهناحية  اين گونه است كه اگر طرفي كه عقد از  آنداند كه مفهوم مخالف مي
هم زدن عقد  مجوزي براي بر،نشودخير ضرري به اصيل وارد أخير نكند و يا در صورت تأت

  .)203، ص1387محقق داماد، (  اصيل وجود نداردةپيش از اجازه يا رد از ناحي
 قانون مدني چشم پوشيد و اصيل را در نكاح 252 ةفاد مادرسد بايد از ظاهر م نظر مي به

فضولي مختار دانست كه يا عقد را منحل كند و يا اينكه با انجام اعمال منافي با عقد فضولي 
علت اين امر را . مانند نكاح با خواهر يا دختر زن، موجبات انحالل قهري آن را فراهم آورد

  . شدبيان  برگزيده داليل آن ة در نظريام اصيل جست كه سابقاًشده براي التز بايد در مبناي اتخاذ
 قانون مدني داللت بر التزام اصيل دارد و 252 ة ماد،ممكن است گفته شود به هر صورت

حاكم هم بر عقد نكاح است،   آمدهدر مبحث قواعد عمومي قراردادهاه اين مادكه انجا از
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حداقل در يادشده  ة حكم مادتوان اظهار داشت كه اوالً اسخ به اين استدالل ميدر پ. خواهد شد
 در تعارض با اصل آزادي قراردادي و ،مواردي كه اصيل جاهل به فضولي بودن معامله است

، 2ج، 1379كاتوزيان، ( باشد مي)  قانون مدني استةشد ترين اصول پذيرفته كه از مهم( حاكميت اراده

 نكاح چندهردوم، .  را تفسير مضيق نمود252مادة  بنابراين در جمع ميان اين دو بايد ؛)114ص
 خود از تمامي قواعد عمومي قراردادها پيروي ة به دليل خصايص ويژ،عنوان عقد را دارد

 عنوان معامالت ،دفصلي كه در قانون مدني به مباحث فضولي اختصاص دارسوم،  .كند نمي
داند و حتي  حالي است كه عرف جامعه نكاح را معامله نمياين در و فضولي پيدا كرده

كنند و اين تا  اين واژه در مباحث حقوق خانوده پرهيز ميكاربرد نويسندگان حقوقي نيز از 
ادات، نكاح را از معامالت بندي معروف فقه به معامالت و عب  كه برخي فقها در تقسيمآنجاست
رسد قانون  نظر مي به. )459، ص2، ج1430جبعي عاملي، ( اند  عبادات وارد كردهة و در جرگ،خارج

ده ورآعنوان اشخاص با مدني نيز بر همين اساس مقررات نكاح را در جلد دوم قانون مدني 
روشن )  قانون مدني263 تا 147مواد ( فصل فضولينگاهي اجمالي به مواد م، چهار. است
كه  چرا؛كند كه اين قواعد فقط با قراردادهاي مالي و آن هم از نوع معاوضي همخواني دارد مي

ميان آمده است و برخي  در اين مواد دائما از واژگان مالك، مشتري، مال و معامله سخن به
و يا با اغماض در قراردادهاي مالي معوض قابليت  تنها در بيع 263 و 262احكام آن مانند مواد 

مالي مانند حق تمتع جنسي، نفقه و مهريه ي از آثار مالي و غيرا نكاح مجموعهم، پنج. اجرا دارد
 كشف حتي از قسم كشف حكمي در نكاح ةنظر گرفتن اين آثار، قبول نظرياست كه با در

  كشفة آن را فرع بر نظريد به التزام اصيل كه اصوالًست تا چه رسروبروفضولي با مشكل 
  . دانند مي
  
   نتيجه.5

فقها به تبعيت بزرگاني چون عالمه حلي و شيخ انصاري اعتقاد بر آن دارند كه در نكاح بيشتر 
بايست تا زمان اجازه يا رد آن عقد،  بنابراين وي مياست؛ فضولي عقد از جانب اصيل الزم 

جمله ازدواج با دختر، پايبند به آن باشد و همچنين انجام هرگونه عمل منافي با عقد فضولي از
گونه خواهر يا مادر زن بر مرد اصيل حرام بوده و چنانچه زن اصيل باشد، محروم از انعقاد هر

عقد نكاح است و ضمانت اجراي چنين اعمالي نيز در صورت لحوق اجازه به نكاح فضولي، 
  .عقد نكاح ثانويه استبطالن 

، يعني لزوم پايبند ماندن به عقود »اوفوا بالعقود«ة  شريفة استناد به آي، داليل اين دستهةعمد
 عقد نكاح فضولي است و ديگر دليل ،شود  ميآيهاين است و يكي از عقودي كه مشمول 
نظر مشهور اثر اجازه به برابر  چون ،به عبارت ديگر. گردد ايشان به كاشفيت اثر اجازه باز مي
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هم زدن و مجوزي براي بربود صحيح خواهد آغاز  بنابراين عقد از ،كند زمان گذشته سرايت مي
  .اصيل وجود ندارداز سوي عقد پيش از اجازه 

، رسد بايد با جمعي همراه شد كه باور دارند اصيل قادر است قبل از اجازه يا رد نظر مي به
جانبه نكاح را منحل سازد و يا با انعقاد عقد نكاح ديگر موجبات گسيختن قهري  طور يك به

 زيرا عقدي كه ،پذيرفته نيست» اوفوا بالعقود «ةتوسل به آي. عقد فضولي سابق را فراهم آورد
 بر . نه عقد ناقصي مانند نكاح فضولي،پايبندي به آن واجب است بايد صحيح و كامل باشد

ثير گذارد أتواند بر عقد ت  مياجازهدر صورتي  ، كاشفيت اثر اجازه پذيرفته شودةفرض كه نظري
اين  .تواند اين قابليت را از عقد بگيرد كه عقد قابليت صحت را داشته باشد و اعمال اصيل مي

تزم نبودن اصيل به ادله در كنار اصل حاكميت اراده و اصل عدم التزام و مواردي ديگر بر مل
  .كند نكاح فضولي داللت مي

 قانون 252 ةظاهر ماد. قانون مدني در مبحث خانواده موضع خود را مشخص نكرده است
در بحث يادشده  ةهرچند كه ماد. كند ييد ميأ فضولي را تةمدني ملتزم بودن اصيل به معامل

 زيرا عقد ،الرعايه نباشد رسد در عقد نكاح الزم نظر مي ه اما بآمده است،قواعد عمومي قراردادها 
كند و ملتزم  هاي خاص خود از تمامي قواعد عمومي عقود پيروي نمي نكاح به علت ويژگي

طور دائم از  فضولي نيز بهمعاملة مواد مرتبط با . همراه دارد دانستن اصيل به نكاح، آثار سوء به
كند كه نشانگر حكومت اين مواد بر عقود مالي   مشتري و مال استفاده ميواژگاني مانند مالك،

و ( معاوضي است و نويسندگان قانون مدني نيز با آوردن عقد نكاح در جلد دوم يعني اشخاص
  . چنيني دوري كنند هاي اين  از پيامد تااند خواسته) نه اموال
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